
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SSvveennsskkaa  KKeennnneetthhkklluubbbbeenn  SSööddeerrsslläätttt,,  ttrryygggghheetteenn  oocchh  bboollllppllaannkkeett  fföörr  ddeett  

ssyyddssvveennsskkaa  nnäärriinnggsslliivveett,,  mmiitttt  ii  ddeenn  mmeesstt  eexxppaannssiivvaa  ddeelleenn  ii  hheellaa  nnoorrrraa  EEuurrooppaa..  
 

ÖÖrreessuunnddss  iinntteeggrraattiioonneenn  äärr  eenn  vviikkttiigg  ddeell  aavv  vvåårrtt  aarrbbeettee..    
  

SSvveennsskkaa  KKeennnneetthhkklluubbbbeenn  SSööddeerrsslläätttt,,  hhaarr  ggeennoommfföörrtt  ttvvåå  AAUU--mmöötteenn  ddäärr  

eetttt  aannttaall  vviikkttiiggaa  oocchh  aavvggöörraannddee  bbeesslluutt  hhaarr  ttaaggiittss  ttiillll  ggaaggnn  fföörr  SSvveerriiggeess  

bbeeffoollkknniinngg  ddäärr  vvii  hhaarr  bbääddddaatt  fföörr  äännnnuu  eenn  eexxppaannssiivv  ppeerriioodd  ii  SSvveerriiggeess  

hhiissttoorriiaa..  
  

SSvveennsskkaa  KKeennnneetthhkklluubbbbeenn  SSööddeerrsslläätttt  hhaarr  uunnddeerr  22000044  ttaaggiitt  eetttt  nnyytttt  ggrreepppp  ii  

ffoorrmm  aavv  ””KKoocckkuuttbbiillddnniinngg””..  UUnnddeerr  fföörrssttaa  hhaallvvåårreett  ggeennoommfföörrddee  vvii  ttrree  

uuttbbiillddnniinnggssttiillllffäälllleenn  ppåå  tteemmaatt  GGoouurrmmeettmmaatt  oocchh  uunnddeerr  aannddrraa  hhaallvvåårreett  ssåå  vvaarr  

ddeett  äävveenn  hhäärr  ttrree  uuttbbiillddnniinnggssttiillllffäälllleenn  ppåå  tteemmaatt  TThhaaiilläännddsskk  mmaatt..  
  

UUnnddeerr  ddeecceemmbbeerr  22000033  ggeennoommfföörrddee  vvii  eenn  eennkkäätt  bbllaanndd  ssaammttlliiggaa  KKeennnneetthh  

mmeeddlleemmmmaarr  iinnoomm  SSööddeerrsslläätttt,,  ddäärr  vvii  ffiicckk  iinnppuutt  ttiillll  vvaadd  eenn  KKeennnneetthh  vviillll  hhaa  fföörr  

aakkttiivviitteetteerr  oocchh  vvaadd  hhaann  fföörrvväännttaarr  ssiigg  aavv  kklluubbbbeenn,,  mm..mm..  
  

 

 

VViiddaarree  ssåå  hhaarr  eetttt  aannttaall  mmeeddlleemmssmmöötteenn  ggeennoommfföörrttss  ii  ggoodd  oocchh  ttrraaddiittiioonnsseennlliigg  

””KKeennnneetthh--aannddaa””    

  

TToorrssddaaggeenn  ddeenn  1122  ffeebbrruuaarrii  

  

BBOOWWLLIINNGG  ppåå  BBIIGG  BBOOWWLL,,    

GGeennoommfföörrddeess  eenn  pprreessttiiggeellaaddddaadd  33--kkaammppssttäävvlliinngg  ssoomm  nnuu  hhaarr  

iimmpplleemmeenntteerraattss  ssoomm  eenn  ttrraaddiittiioonnsseennlliigg  uuppppssttaarrtt  ppåå  ddeett  nnyyaa    

””KKeennnneetthh--åårreett””  oocchh  ssåå  kkaallllaadd  ””GGeett  ttooggeetthheerr””..      
  

DDaaggeenn  aavvlluuttaaddeess  ii  vvaannlliigg  KKeennnneetthh--aannddaa  mmeedd  ggoodd  mmaatt  oocchh  ööll!!  

  

SSoomm  ttrraaddiittiioonneenn  ssääggeerr;;  sskkaa  DDuu  hhaa  kkuull,,  uummggååss  mmeedd  KKeennnneetthh!!      

  
 



MMåånnddaaggeenn  ddeenn  2222  mmaarrss  

  

TTRRAADDIITTIIOONNSSEENNLLIIGGTT  NNAAMMNNSSDDAAGGSSFFIIRRAANNDDEE,,  mmeedd  uuppppssttaarrtt  ppåå  

rreessttaauurraanngg  CCuuttttyy  SSaarrkk,,  ddäärr  iinnmmuunnddiiggaaddeess  äärrttssooppppaa,,  ppaannnnkkaakkoorr  oocchh  ppuunnsscchh  

ssaammtt  eenn  aavvsslluuttnniinngg  bbeessttååeennddee  aavv  kkaaffffee,,  KKeennnneetthh--bbaakkeellssee  CCooggnnaacc  oocchh  cciiggaarrrr..    
  

DDäärreefftteerr  eenn  vväällfföörrttjjäänntt  hhuummnniinngg  oocchh  mmuummnniinngg,,  ii  ttrraaddiittiioonneennss  tteecckkeenn  ppåå  

SSiibbbbaarrppss  kkaallllbbaaddhhuuss,,  ++33  ggrraaddeerr  ii  vvaattttnneett,,  mmuummss  fföörr  eenn  KKeennnneetthh..  
  

KKvväälllleenn  aavvsslluuttaaddeess  ii  ppaammppiigg  ssttiill  ppåå  rreessttaauurraanngg  LLee  CCoolliisséé  mmeedd  eenn  uuppppssttaarrtt  mmeedd  

vviinnpprroovvnniinngg  ddäärr  KKeennnneetthhss  ffrruu  //  ffäässttmmöö  aannssllöött  ttiillll  eenn  mmaaggnniiffiikk  mmåållttiidd  ttiillll  aallllaa  

BBoossssaarr  oocchh  LLaassssaarr’’ss  aavvuunnddssjjuukkaa  bblliicckkaarr..  

  

TToorrssddaaggeenn  ddeenn  2299  aapprriill  

  

GGRRAAVVÖÖLL,,  eenn  ttrraaddiittiioonnsseennlliigg  cceerrmmoonnii  ii  KKööppeennhhaammnnss  uunnddrree  kkrrooggvväärrlldd  

mmeedd  KKeennnneetthh  kklläädddd  ii  ssvvaarrtt  kkoossttyymm  oocchh  hhaatttt..  HHäärr  ssjjuunnggeerr  vvii  bbll..aa..  

KKeennnneetthhssåånnggeenn  oocchh  SSööddeerrsslläätttt  eeggeenn  ssåånngg  ppåå  mmeellooddiinn  ””AAll  CCaappoonnee””..  
  

FFöörr  KKeennnneetthhkklluubbbbeenn,,  vvii  hhööjjeerr  hhaatttteenn  

ÅÅhh,,  ÅÅhh,,  ÅÅhh  vviillkkaa  mmäänn..  

DDoomm  sskkjjuutteerr  ggäärrnnaa,,  mmeenn  hheellsstt  oomm  nnaatttteenn  

ÅÅhh,,  ÅÅhh,,  bblliixxtt  oocchh  dduunnddeerr  vviillkkaa  ssttuunnddeerr  

II  CChhiiccaaggooss  ggllääddjjeekkvvaarrtteerr  

äärr  ddoomm  kkuunnggaarr    

mmöörrddaarr,,  bbrräännnneerr,,  ttöömmmmeerr  ppuunnggaarr..  

KKeennnneetthhkklluubbbbeenn,,  jjaa  KKeennnneetthhkklluubbbbeenn  

ÅÅhh,,  ÅÅhh  vviillkkaa  mmäänn..    
 

 

LLöörrddaaggeenn  ddeenn  44  sseepptteemmbbeerr  
 

GGOOLLFF,,  ppåå  MMaaggllaarrppss1188--hhåållssbbaannaa..  EEnn  oofföörrggllöömmlliigg  ssoommmmaarrddaagg  ddäärr  tteekknniikk  

oocchh  uutthhåållllnniinngg  ssaatttteess  pprroovv..  TTäävvlliinnggeenn  sslluuttaaddee  eennlliiggtt  fföölljjaannddee::  

11::aa  KKeennnneetthh  HHaannssssoonn,,  22::aa  KKeennnneetthh  KKeevvaann,,  33::aa  KKeennnneetthh  LLaarrssssoonn,,    
  

DDaaggeenn  aavvlluuttaaddeess  ii  vvaannlliigg  KKeennnneetthh--aannddaa  mmeedd  ggoodd  mmaatt  oocchh  ööll!!  

  

SSoomm  ttrraaddiittiioonneenn  ssääggeerr;;  sskkaa  DDuu  hhaa  kkuull  uummggååss  mmeedd  KKeennnneetthh!!      
 



LLöörrddaaggeenn  ddeenn  2255  sseepptteemmbbeerr  

  

KKEENNNNEETTHH  MMÄÄSSTTEERRSSKKAAPPEETT,,  åårreettss  ttäävvlliinngg  ggeennoommfföörrddeess  ii  ggrreennaarrnnaa::  

yyaattzzyy,,  ffrrååggeettäävvlliinngg  oocchh  ppookkeerr..    
 

SSVVEENNSSKKAA  KKEENNNNEETTHHKKLLUUBBBBEENN  SSÖÖDDEERRSSLLÄÄTTTTSS  kklluubbbbmmäässtteerrsskkaapp  

åårr  22000044  aavvsslluuttaaddeess  eennlliiggtt  fföölljjaannddee::  

  

VViinnnnaarree  aavv  KKeennnneetthhmmäässtteerrsskkaappeett  mmeedd  eenn  nnyy  iinntteecckknniinngg  ii  ddeenn  eennoorrmmaa  

vvaannddrriinnggssppookkaalleenn  bblleevv::    

11..  KKeennnneetthh  HHeennrriikkssssoonn      
  

      22..  KKeennnneetthh  HHaannssssoonn    
  

      33..  KKeennnneetthh  BBeennttssssoonn  

  

ÖÖvvrriiggaa  iinntteecckknniinnggaarr  ii  ppookkaalleenn  hhaarr::    
  

KKeennnneetthh  AAnnddeerrssssoonn    11  iinntteecckknniinngg..    
 

KKeennnneetthh  MMaattttiissssoonn    11  iinntteecckknniinngg..    
 

KKeennnneetthh  BBeennggttssssoonn  11  iinntteecckknniinngg..  
 

KKeennnneetthh  LLaarrssssoonn    22  iinntteecckknniinnggaarr..  
 

KKeennnneetthh  LLuunnddggrreenn  22  iinntteecckknniinnggaarr..  
 

SSöönnddaaggeenn  ddeenn  55  ddeecceemmbbeerr  

  

TTRRAADDIITTIIOONNSSEENNLLIIGGTT  JJUULLBBOORRDD,,  ppåå  YYddddiinnggee  WWäärrddsshhuuss,,  mmeedd  

KKeennnneetthh’’ss  ffrruu..  SSkkåånnkktt  jjuullbboorrdd  mmeedd  ””HHiimmmmaallaaggaadd  BBäässkk””  oocchh……......  

  

TTRREELLLLEEBBOORRGGSSBBRRYYGGGGAANN,,  eenn  bbrryyggggaa  ssoomm  sskkaallll  bbyyggggaass  uunnddeerr                  

22000055  ddäärr  pprriivvaattppeerrssoonneerr  oocchh  fföörreettaagg  kkaann  kkööppaa  eenn  ppllaannkkaa  oocchh  ffåå  ssiitttt  nnaammnn  

iinnggrraavveerraatt..  SSvveennsskkaa  KKeennnneetthhkklluubbbbeenn  SSööddeerrsslläätttt  hhaarr  tteecckknnaatt  ssiigg  fföörr  eenn        

ppllaannkkaa  oocchh  ttaarr  iinniittiiaattiivveett  ttiillll  aatttt  ssyynnaass  llåånnggtt  iinn  ii  ffrraammttiiddeenn..      
 

(Se www.trelleborgsbryggan.se) 
 

 



  

KKlluubbbbeennss  ””SSppeecciiaalluuppppddrraagg””,,  aatttt  bbeeaarrbbeettaa  aallmmaannaacckkssfföörreettaaggeenn,,  ssåå  aatttt  rräätttt  

ssttaavvnniinngg  ppåå  KKeennnneetthh  sskkaallll  fföörreekkoommmmaa  ii  vvåårraa  SSvveennsskkaa  aallmmaannaacckkoorr..                  

VVii  hhaarr  ggeennoommfföörrtt  ddeettttaa  mmeenn,,  ddäärr  vvii  hhaarr  bblliivviitt  vvaarrssee  aatttt  ddeett  äärr  SSvveennsskkaa  

AAkkaaddeemmiinn  ii  SSttoocckkhhoollmm  ssoomm  aannssvvaarraarr  fföörr  ssttaavvnniinnggeenn  aavv  ddeenn  SSvveennsskkaa  

nnaammnnlläännggddeenn..  
 

VVii  bbeehhöövveerr  vviiddaarree  iinnssttrruukkttiioonneerr  ffrråånn  hhuuvvuuddkklluubbbbeenn  hhuurr  vvii  sskkaallll  ggåå  vviiddaarree 

mmeedd  vvåårrtt  uuppppddrraagg..  
 

 

  

KKlluubbbbeennss  kkaassssaabbeehhåållllnniinngg  22000044--1122--3311  uuppppggiicckk  ttiillll  55225533,,1155  KKrr..  

  

KKlluubbbbeennss  WWeebbmmaasstteerr  äärr  KKeennnneetthh  AAnnddeerrssssoonn  ##  111100..    

  

PPllaanneerraaddee  aakkttiivviitteetteerr  fföörr  22000055  bbiiffooggaass  eennlliiggtt  ppllaann..  

  
 

AAnnddeerrssllöövv  22000055--0011--2277  

  
 

 

 


